LIKOVNA UMETNOST – 6. razred
NAVODILA ZA DELO NA DOMU (23. 3. 2020)
Dragi moji učenci!
Tokrat mora delo potekati malo drugače, pa nič zato, saj vem, da se boste prav vsi
znašli po svoje in zelo dobro.
Imate teden dni časa, da izpolnite nalogo, ki vam jo pošiljam, torej do naslednje ure
likovne umetnosti.
Prvi del: teorija
Drugi del: praksa

TEORIJA
Svet okoli nas je poln vizualnih
sporočil: ob cesti so postavljeni
prometni znaki, plakati nas vabijo na
prireditev, na televiziji predvajajo
množico oglasov, na spletu in
elektronskih napravah so na izbiro
ikone v menijih ...

Vse to je grafično oblikovanje in ker ste
sami te dni dosti za računalnikom, vidite
ogromno oglasov, sporočil ki vas vabijo,
da ostanete doma, da skrbite zase …

Te oglase pa mora nekdo ustvariti in to je vloga grafičnega oblikovalca, ki predstavi
izdelek ali njegovo vsebino na urejen, jasen, predvsem pa na vizualno zanimiv način.
Tipični primeri večplastne vizualne komunikacije so logotipi, ki prikažejo kaj podjetje
počne in njihov značaj ter plakati, ki nam sporočajo jasna sporočila.

Za LOGOTIP je značilna preprosta grafična podoba, ki se nam vtisne v spomin in točno
vemo kaj nam kdo želi sporočiti.

Nekaj primerov logotipov:

PRAKSA
Vaš likovni izziv je izdelati logotip, ki je aktualen v tem času. Narisati ali naslikati morate
logotip o aktualni bolezni, o karanteni (o tem, da morate ostati doma). Logotip ima
lahko dve ali več barv, mora biti preprost in jasen. Delate lahko na A4 ali A5 format
papirja. Usmeritev podlage (ležeče ali pokončno) je poljubna.
Bodite izvirni in ustvarjalni.
Narejeno likovno delo fotografirajte in mi pošljite na moj elektronski naslov:
melita.lazar10@gmail.com

En primer:

Uživajte v ustvarjanju in odkrijte veliko lepega doma in v bližnji okolici.
Še najpomembnejše, BODITE DOMA, NE DRUŽITE SE S PRIJATELJI, POJDITE V
GOZD, USTVARJAJTE, PREBERITE DOBRO KNJIGO IN POGLEJTE KAKŠEN
DOBER FILM. ZDAJ JE PRAVI ČAS Z E-DRUŽENJE, PREDVSEM PA SKRBITE ZA
SVOJO HIGIENO IN ZDRAVJE.

